
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๙ 
 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๖๑๘,๓๐๐,๔๑๒ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑,๓๙๘,๑๑๕,๘๐๕ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๑๗๑,๔๕๙,๘๓๗ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําช�วยเหลือราษฎรบ�านห�วยแห�ง ฝาย
ห�วยแห�งพร�อมระบบส�งน้ํา อําเภอปางมะผ�า จังหวัด
แม�ฮ�องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๙,๕๘๒,๐๐๐ ๙,๕๘๒,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายห�วยนั๊วะพร�อมระบบส�งน้ํา อําเภอบ�อ
เกลือ จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖,๙๘๐,๐๐๐  ๖,๙๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการก�อสร�างฝายน้ําแม�ใจลูกที่ ๑ – ๔ พร�อม
อาคารประกอบ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖,๗๙๐,๐๐๐ ๖,๗๙๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายพร�อมระบบส�งน้ําโรงเรียนบ�านสาม
หม่ืนห�อง เ รียนสาขาบ� านห� วยขนุน  อํา เภอ 
แม�ระมาด จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๕,๔๓๖,๐๐๐ ๕,๔๓๖,๐๐๐ 

๕. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยตาดผาแดงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้ําช�วยเหลือวัดป>าดงชมพูพาน 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๔๘,๗๘๐,๐๐๐ ๔๘,๗๘๐,๐๐๐ 

๗. โครงการฝายบ�านจารย? อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร? 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการพระราชดําริสวนป>าดงน�อย (จัดหาแหล�ง
น้ําในที่ดินสาธารณประโยชน? ป>าโคกดงน�อย) 
อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖,๕๙๖,๐๐๐ ๖,๕๙๖,๐๐๐ 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการระบบประปาโรงเรียนบ�านหมันขาว 
อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๔,๖๗๐,๐๐๐ ๑๔,๖๗๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตะโกปEดทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๖,๓๑๖,๐๐๐ ๑๖,๓๑๖,๐๐๐ 

๑๑. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําศูนย?พัฒนาพันธุ?พืช
จักรพันธ?  เพ็ญ ศิ ริ  อํา เภอเฉลิมพระ เ กียรติ  
จังหวัดสระบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๕,๓๒๓,๕๐๐ ๕,๓๒๓,๕๐๐ 

๑๒. โครงการจัดหาแหล�งน้ําช�วยเหลือโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ�านเขาฉลาด อําเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๕,๖๐๗,๐๐๐ ๕,๖๐๗,๐๐๐ 

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบส�งน้ําฝายผันน้ําเสริมฝาย
บ�านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม
ท�อส�งน้ํา) อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๘,๖๖๕,๘๐๐ ๘,๖๖๕,๘๐๐ 

๑๔. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยโทกพร�อมระบบส�งน้ํา 
อําเภอบ�านโฮ�ง จังหวัดลําพูน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๘๙,๓๔๐,๐๐๐ ๘๙,๓๔๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําวัดทิพย?  สุคนธารามอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอห�วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๒๕,๒๕๑,๐๐๐ ๒๕,๒๕๑,๐๐๐ 

๑๖. โครงการฝายห�วยแคน อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓๙,๕๙๘,๐๐๐ ๓๙,๕๙๘,๐๐๐ 

๑๗. โครงการแก�มลิงหนองแร�งเฒ�าพร�อมอาคารประกอบ       
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓๙,๗๙๘,๐๐๐ ๓๙,๗๙๘,๐๐๐ 

๑๘. โครงการปรับปรุงและขุดลอกหน�าฝายบ�านหนอง
เรือและโครงการก�อสร�างสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟMา
พร�อมระบบส�งน้ําบ�านหนองเรืออําเภอบ�านใหม�ไชย
พจน? จังหวัดบุรีรัมย?  

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓๖,๙๐๔,๐๐๐ ๓๖,๙๐๔,๐๐๐ 

๑๙. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟMาพร�อมระบบส�งน้ํา
บ�านหนองโน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก�น 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๔๗,๘๙๐,๐๐๐ ๔๔,๙๘๘,๐๐๐ 

 



 ๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐. โครงการระบบระบายน้ําและปMองกันน้ําเค็มอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมอาคารบังคับ
น้ําบ�านกูวิง) อําเภอไม�แก�น จังหวัดปNตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๗,๑๗๘,๐๐๐ ๑๗,๑๗๘,๐๐๐ 

๒๑. โครงการระบบระบายน้ําและปMองกันน้ําเค็มอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมอาคารบังคับ
น้ําบ�านบือแนจากูวะ) อําเภอไม�แก�น จังหวัด
ปNตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

 ๒๔,๕๑๘,๐๐๐ ๒๔,๕๑๘,๐๐๐ 

๒๒. โครงการระบบระบายน้ําและปMองกันน้ําเค็มอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมปรับปรุง
อาคารท�อระบายน้ําบ�านรังมดแดง) อําเภอไม�แก�น 
จังหวัดปNตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓,๓๒๘,๐๐๐ ๓,๓๒๘,๐๐๐ 

๒๓. โครงการฝายบ�านกําปNOนพร�อมระบบส�งน้ํา อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ก�อสร�างหัวงานพร�อม
อาคารประกอบ) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๒,๖๔๐,๔๐๐ ๑๒,๖๔๐,๔๐๐ 

๒๔. โครงการฝายบ�านกูแบกาลอ พร�อมระบบส�งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ก�อสร�างหัวงานพร�อม
อาคารประกอบ) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๒,๘๗๑,๓๐๐ ๑๒,๘๗๑,๓๐๐ 

๒๕. โครงการระบบส�งน้ําอ�างเก็บน้ําบ�านปาโจอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

 ๑๔,๔๘๐,๐๐๐ ๑๔,๔๘๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอแม�ฟMาหลวง จังหวัดเชียงราย 

กองทัพภาคที่ ๓              
กองทัพบก 

๒๗,๘๑๐,๐๐๐ ๒๗,๘๑๐,๐๐๐ 

๒๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
ดอยบ�อ (ปรับปรุงถนนบ�านกระเหร่ียงรวมมิตรถึง
บ�านลอบือ) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๘. โครงการปรับปรุงและซ�อมแซมถนนป>าไม�ลําลอง
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ?สัตว?ป>าอุ�มผางและเขตรักษา
พันธุ? สัตว?ป> าทุ� ง ใหญ�นเรศวรด�านตะวันออก  
จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑๗,๗๙๖,๕๐๐ ๑๗,๗๙๖,๕๐๐ 

 



 ๔

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ�านโหง�นขาม 
– บ�านดงนา (ปรับปรุงเส�นทางตรวจการณ?บ�านทุ�ง
หลวงถึงบ�านดงนา) อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัด
อุบลราชธานี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑๕,๒๒๖,๐๐๐ ๑๕,๒๒๖,๐๐๐ 

๓๐. โครงการอนุ รักษ?ต�นรักและพัฒนาภูมิปNญญา
ท� อง ถ่ิ นในการใช� ประ โยชน? จากยาง รั ก อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� 

กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

 ๗๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๑. โครงการฟPQนฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรพื้นที่ อํ า เภอแม�แจ�ม อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� 

กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๙๗๖,๐๐๐ ๒,๖๗๑,๐๐๐ 

๓๒. โครงการฟาร?มตัวอย�างตามพระราชดําริ บ�านดง
เย็น อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๙๑๔,๔๖๔ ๑,๐๐๒,๗๖๐ 

๓๓. โครงการพัฒนาพื้ นที่ ตํ าบล เหล� ากอหกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย (แผนงาน
อนุรักษ?และฟPQนฟูสภาพป>าไม�) 

กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๖,๕๗๖,๘๐๐ ๒,๙๙๘,๓๐๐ 

๓๔. โ ค ร ง ก า ร ฟPQ น ฟู อ า ห า ร ช� า ง ป> า ภู ห ล ว ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒๑,๙๗๓,๕๐๐ ๙,๔๙๙,๐๐๐ 

๓๕. โครงการอุทยานสิ่งแวดล�อมนานาชาติสิรินธร 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล�อมนานาชาติ

สิรินธร ในพระ
ราชูปถัมภ<สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๓๑,๗๔๕,๘๐๕ ๑๖,๕๖๔,๒๗๖ 

 

 

 

 



 ๕

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๖. โครงการพัฒนาป> า ไม� ปากน้ํ าปราณบุ รี อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ? 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๕๙๔,๐๐๐ ๒,๑๓๖,๐๐๐ 

๓๗. โครงการแก�ไขปNญหาช�างป>าตามแนวพระราชดําริ
ห�วยสัตว?ใหญ� อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ? 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ 

๓๘. โครงการแก�ไขปNญหาช�างป>าตามแนวพระราชดําริ
บ�านเขาจ�าว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ? 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๓,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๓๙. โครงการแก�ไขปNญหาช�างป>าตามแนวพระราชดําริ
บ�านป>าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

๔๐. โครงการฟPQนฟูและพัฒนาป>าไม�เขากระปุกตาม
พระราชดําริ อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๑๑๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ 

๔๑. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ 

สํานักราชเลขาธิการ 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๒ โครงการศูนย? ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖๗,๓๕๘,๗๔๐ ๕๙,๑๗๒,๕๐๐ 

๔๓ โ ค ร ง ก า ร ศู น ย? ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ< 

๕๘,๗๐๒,๓๒๒ ๔๘,๗๙๒,๙๖๔ 

 

 

 



 ๖

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๔ โครงการ ศูนย? ศึ กษาการพัฒนาห� วยทราย 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  อํา เภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย?อํานวยการ
โครงการพัฒนา

กองบัญชาการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน        
สํานักงานตํารวจ

แห5งชาต ิ

๔๒,๘๑๖,๘๔๑ ๔๑,๘๗๐,๓๐๕ 

๔๕ โครงการศูนย? ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ�งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  อําเภอท�าใหม� 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๕๓,๔๘๖,๒๖๐ ๔๒,๖๗๖,๐๗๒ 

๔๖ โครงการศูนย? ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๘๗,๘๑๖,๔๙๕ ๔๙,๗๘๗,๓๘๓ 

๔๗ โครงการศูนย? ศึกษาการพัฒนาพิ กุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖๐,๕๔๒,๐๙๗.๕๐ ๔๓,๒๙๕,๓๑๑ 

๔๘ โครงการศูนย?บริการการพัฒนาขยายพันธุ?ไม�
ดอกไม�ผลบ�านไร�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

 ๑๑,๑๙๐,๒๘๒ ๑๐,๗๑๐,๒๘๒ 

๔๙ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําแม�งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ 

  กรมส�งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓๙๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

  กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑๘๐,๐๐๐  - 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว?ป>า และพนัธุ?พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๓,๘๘๗,๕๐๐ 
 
 

 

๒,๑๙๙,๕๐๐ 

 

 

 



 ๗

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๐ โครงการพัฒนาพื้นที่ป>าขุนแม�กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� 

กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๑๔๕,๐๐๐ ๒,๑๔๕,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๖,๔๔๙,๔๐๐ ๔,๐๓๕,๒๐๐ 

๕๑ โครงการ พัฒนาดอยตุง  ( พ้ืน ท่ีทรงงาน )  อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ (งบบริหารโครงการ, งาน
ปรับปรุงพระตําหนัก) อําเภอแม�ฟMาหลวง จังหวัด
เชียงราย 

สํานักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พ้ืนท่ีทรงงาน)ฯ/
มูลนิธิแม5ฟEาหลวง 

๗๘,๗๖๖,๒๘๖.๘๘ ๔๘,๘๖๘,๖๙๕ 

๕๒ โครงการจัดทําตําราการแก�ไขปNญหาด�านดินตาม
แนวพระราชดําริในพื้นที่ศูนย?ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๒,๓๗๐,๑๐๐ ๒,๓๗๐,๑๐๐ 

๕๓ โครงการศูนย?บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมพัฒนาที่ดนิ ๒๑๑,๕๐๐ ๒๑๑,๕๐๐ 

  กรมส�งเสริมการเกษตร ๑,๐๔๑,๕๐๐ ๑,๐๔๑,๕๐๐ 

  กรมปศุสัตว? ๙๘๔,๗๒๐ ๔๑๓,๗๒๐ 

  กรมประมง ๑,๖๘๘,๒๗๐ ๕๑๙,๙๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร ๑,๓๘๙,๖๒๘ ๖๔๕,๗๒๘ 

  กรมการข�าว 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๓,๘๐๗,๘๕๗ ๗๗๗,๔๖๐ 

๕๔ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ลุ� ม น้ํ า ป า ก พ นั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๑๒,๐๙๕,๘๐๒ ๕,๙๑๕,๒๓๑ 

๕๕ โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย?
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๑๐,๓๒๘,๘๒๕ ๑๐,๓๒๘,๘๒๕ 

๕๖ โครงการก�อสร�างอาคารศูนย?การเรียนรู�ในพื้นที่
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล�อมแหลม
ผักเบี้ย อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ  จังหวัด
เพชรบุรี (งานตกแต�งภายในอาคาร) 

กรมการทหารช�าง 
กองทัพบก 

๑๑,๓๗๗,๗๗๓ ๑๑,๓๗๗,๗๗๓ 

 

 

 



 ๘

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๗ โครงการพัฒนาและรณรงค?การใช�หญ�าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมป>าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

 ๒๔,๙๑๕,๒๐๐ ๑๘,๓๑๕,๒๐๐ 

  มหาวิทยาลยัพะเยา 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 ๑,๔๐๘,๐๐๐ ๑,๔๐๘,๐๐๐ 

๕๘ โครงการทดสอบระบบการเติมอากาศใต�ผิวน้ํา
ที่ได�รับการปรับปรุงใหม� 

มหาวิทยาลยัแม�โจ� 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ 

๕๙ โครงการขยายผลการใช�ประโยชน?เรือหางกุด
และเคร่ืองเรือหางกุด 

มหาวิทยาลยัแม�โจ� 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๓,๘๘๓,๖๖๐ ๒,๙๔๔,๖๐๐ 

๖๐ โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานปฏิบัติการจิตวิทยา) 
จังหวัดอุตรดิตถ? 

กองทัพภาคที่ ๓ 
กองทัพบก 

๓,๐๒๗,๐๑๐ ๑,๖๐๗,๒๐๕ 

๖๑ โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงาน
โครงการ อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ 
(สํานักงาน กปร.) ประจําปUงบประมาณ  
๒๕๕๙ 

สํานักงาน กปร. 
 

๓๔,๕๕๖,๐๑๕ ๓๔,๕๕๖,๐๑๕ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๖๑  โครงการ  ๑,๕๘๑,๙๒๘,๑๕๓.๓๘ ๑,๓๙๘,๑๑๕,๘๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


